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Quaranta anys lluitant per
una educació en llibertat

’octubre de
l’any 1968,
neixia al Vedat
de Torrent la
primera escola
en català del
País Valencià,
La Tramuntana,
amb un esperit
nou i renova-
dor. No tindria
una vida fàcil
però, aquella
escola. Ben
aviat les autori-
tats franquistes
s’adonaren del
caire que tenia
aquell centre i
li van negar el seu reconeixement com a centre privat. Aquell poti–poti
de situacions negatives, de treball il·lusionat, de persecucions a
l’Inspección de Enseñanza Primaria, d’increment d’alumnes, de visites
d’inspectores sense previ avís, de recolzament de gent que, fins i tot van
organitzar una espècie d’Amics de Tramuntana per tal de fer front a les
despeses econòmiques, s’intentà resoldre transformant l’escola (fins eixe
moment una Societat Limitada) en una cooperativa de pares i mares. La
primera mesura que es va prendre per tal d’eludir les autoritats franquis-
tes va ser canviar-li el nom a l’escola. I Tramuntana va passar a anome-
nar-se Mistral i es vàm traslladar a Masies de Montcada. Aquesta nova
situació va durar fins 1975, any en què es va produir una ruptura al si
de l’escola que va provocar la dissolució de la cooperativa de pares i
mares. Els que hi vam romandre varem transformar aquella escola en
una cooperativa de mestres. El nom també va canviar. A partir d’ara i de
forma ja definitiva va passar a anomenar-se Escola La Masia. L’any
1982 l’Escola Tramuntana–Mistral–Masia, inaugurava el seu centre a
Museros, es legalitzava des del punt de vista educatiu i començava una
nova etapa d’expansió i de renovament.

Ens definim com esco-
la valenciana amb tot
el que implica perti-
nença a l'àmbit cultu-
ral català, evidenciant
la consciència de
poble amb identitat
pròpia i així, des de la
nostra particularitat,
poder arribar a valo-
rar i respectar la
riquesa cultural dels
altres pobles. Pensem
que l'educació és la
via més adequada
per a garantir el prin-
cipi D'IGUALTAT D'O-
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PORTUNITATS i construir una societat
més justa, solidària i progressista
per a totes les persones. Creiem
que l'escola ha de ser CIENTÍFICA,
EXPERIMENTAL I LAICA. Ha de facili-
tar la formació d'un mètode d'anàli-
si de la realitat així com la formació
de criteris i opinions pròpies. Cal
aconseguir un canvi actitudinal que
ens permeta actuar amb coherèn-
cia, sentit comú i visió crítica envers
EL MEDI AMBIENT. L'escola garanteix
el desenvolupament curricular dins
d'un marc COEDUCATIU partint d'uns
criteris que contemplen les diferèn-
cies per arribar a assolir una iguali-
tat que ens permeta un creiximent
personal equilibrat. El nostre projec-
te es realitza amb una organització
i uns mètodes DEMOCRÀTICS.

L’ESTIMA PELS XIQUETS I XIQUETES
és un dels nostres valors. Ells i elles
són el centre del nostre treball. La
coneixença de la seua realitat, el
nostre afecte, la nostra disponibilitat
i coherència ens dóna l’autoritat
moral necessària per tal de dur
endavant la tasca educativa. El
compromís amb el projecte educa-
tiu és també per a nosaltres un
valor fonamental. Les persones que
treballem en l’escola La Masia
assumim i ens impliquem en el
nostre projecte comú d’una manera
activa, il·lusionada, honesta i cohe-
rent. La nostra ideologia aspira a la
utopia. Pensem que s’ha d’educar
per a no ser indiferents davant les
desigualtats socials permetent així
que l’alumnat interioritze un sentit
de justícia que estiga per damunt
d’interessos particulars. 

També és molt important per al nos-
tre projecte, tenir un equip de treball
cohesionat. Aquesta cohesió s´ha de
projectar a les famílies, en les quals
busquem la col·laboració i complici-
tat amb el projecte.El nostre treball
és un procés dinàmic de millora
continua, que periòdicament es
mesura i avalua, planifica accions
correctores i de futur que permeten
un aprenentatge permanent. El nos-
tre projecte educatiu comporta una
organització i planificació flexible i
sensible a la iniciativa individual, i
que ens permet aconseguir els nos-
tres objectius i traure allò millor per-
sonal i professional de cadascuna
de les persones que conviuen a
l´escola.

_ Nom de la Cooperativa:
ESCOLA LA MASIA

_ Estatus legal del centro: 
Centre Privat Concertat amb la
Conselleria d’Educació per a
ensenyament Reglat no
Universitari.

_ Any de creació: 
1968

_ Nombre de socis cooperativistes:
23

_ Nombre d'alumnes:
Ed. infantil: 75
Ed. Primària: 150
Ed. Secundària Obligatòria: 115
Total alumnat: 340

_ Oferta formativa: 
Una línia d’ensenyament en
valencià. Educació Infantil,
Educació Primària i Educació
Secundària Obligatòria. Una aula
de Suport a la Integració en
Primària.

_ Aspectes singulars del projecte: 
El nostre projecte educatiu es
centra en quatre aspectes: inte-
gració de llengües des d’infantil,
utilització de les TIC en el procés
d’ensenyament - aprenentatge,
l’acció tutorial i una especial
atenció a l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials.

_ Adreça:
C/ De les Barraques, s/n 
46136 Museros, València
Tel: 96 144 12 12
Fax: 96 145 00 08
Correu-e: 
direccio@lamasia.org
administracio@lamasia.org 
Web: www.lamasia.org




